יישום מיומנויות א.י.ל
במטלת שפה

משך נושא 1-2 :שיעורים כיתתיים.
מטרת הנושא:
 .1חזרה על הנושאים והמיומנויות של א.י.ל.
 .2פיתוח יכולת התלמיד ליישם באופן פעיל את המיומנויות השונות שרכש ,במסגרת
מטלות בתחום השפה.
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תקציר נושא למורה
נושא זה עוסק בסיכום תכנית א.י.ל .המורה תחזור עם התלמידים על הנושאים
שנלמדו במהלך התכנית באמצעות התייחסות לשלבים בתהליך הלמידה :שלב
ההכנה ,שלב הביצוע ושלב המשוב .בכל שלב תהיה התייחסות למיומנויות
ולאסטרטגיות שנרכשו במהלך התכנית .היחידה מבוססת על יישום השלבים
והמיומנויות על מטלת למידה בתחום השפה.
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יישום מיו מנויות א.י.ל במטלת שפה
למורה  :יחידת הסיכום מאופיינת בחזרה על המיומנויות השונות שנלמדו לאורך התכנית ,תוך
יישומן על מטלת שפה .לכן ,יש להכין מראש טקסט בתחום הבנת הנקרא בהתאם לרמת הכיתה.
הטקסט יהווה את המשימה שעל בסיסה ייושמו המיומנויות .הנושא מחולק לשלושה שלבים:
הכנה ,ביצוע ומשוב .עבור כל חלק נבנה מחוון למורה .המחוון מפרט כל מיומנות בהתאם לשלב בו
היא נדרשת .במקביל למחוון המורה ,כל תלמיד יקבל 'דף הנחיה לתלמיד' ,אשר מסכם בקצרה
ובאופן חזותי וצבעוני את השלבים השונים בדרך לביצוע המטלה.
במידה וישנו הבדל משמעותי ברמה של התלמידים בהבנת הנקרא ,ניתן להכין שניים או שלושה
טקסטים ברמות שונות ולכתוב שם על כל טקסט בזמן החלוקה .המטרה היא ללמוד את השלבים
ואם ישנו ילד שלא מצליח לקרוא את הטקסט בשל רמת קריאה נמוכה ,הוא לא יוכל ליישם את
השלבים.
ישנה חשיבות בהעברה רצופה של הנושא ,לכן מומלץ להעבירה במפגש כפול (שעה וחצי) .כמו כן,
אנו מאמינים כי ככל שהתלמידים יתרגלו פעמים רבות יותר את העבודה באופן המוצג ,כך יוכלו
להשתמש באופן מיטיבי יותר ב'דף ההנחיה' .בהתאם ,מומלץ לחזור על המפגש הנוכחי מספר
פעמים בתקופה זו וכן בשיעורים רבי מלל במקצועות השונים.
סדר המפגש:
הסבר נושא הסיכום.
עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד' – בשלב ההכנה.
עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד' – בשלב הביצוע.
עבודה עם המחוון ו'דף ההנחיה לתלמיד' – בשלב המשוב.

"היום נתחיל את סיכום מפגשי א.י.ל .במפגשים הקרובים נסכם ונלמד כיצד המיומנויות השונות
שרכשתם בתכנית יכולות לעזור לכם להתמודד טוב יותר עם מטלות שאתם מקבלים לביצוע
בכיתה או בבית.
במיומנויות ובכלים שלמדתם במפגשי א.י.ל אפשר להשתמש כבר בשלב בו אתם מתכוננים
ללמידה ,למשל כשמכינים את שולחן העבודה לקראת הכנת שיעורי הבית .אפשר להשתמש בהם,
כמובן ,בעת הלמידה עצמה ואפשר להשתמש במיומנויות ובכלים לאחר הלמידה כדי להבין מה
עשינו טוב ומה ניתן לשפר לפעם הבאה.
נספח מס'  : 61תרשים זרימה של מבנה הנושא
"אנו נעבור על כל אחד מהשלבים ונבדוק אילו מיומנויות יכולות לסייע לנו בכל אחד מהשלבים.
באיזה שלב אנו מתחילים?"
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"השלבים אינם קשורים רק ללמידה אלא יכולים להיות יעילים גם עבור תחומים נוספים .האם
אתם יכולים לחשוב על עוד תחום בו נדרשת הכנה מוקדמת לפני הביצוע?" לעודד לטווח רחב של
תחומים (ארגון אירוע ,חוג ,יצירה ,יציאה ביום גשום ,יציאה לקולנוע וכו').

"שלב ההכנה חשוב עבור הרבה מאד מפעולות היומיום שלנו וכך גם עבור הלמידה .במפגש הנוכחי
אחלק לכיתה דף משימה בהבנת הנקרא .תחילה נעבור ביחד על המיומנויות שיסייעו לנו בשלב
ההכנה".
נספח מס'  : 62מחוון למורה.
נספח מס' : 63דך הנחיה לתלמיד.
למורה :המחוון המופיע בנספח מס'  62מחולק לשלבים והוא מהווה את הבסיס לחיבור המיומנות
לשלב הרלוונטי בו הכיתה עובדת .המורה תעבור נושא אחר נושא עם הכיתה ותנחה אותם לעבודה
שיטתית תוך התייחסות למיומנות הרלוונטית .במקביל הילדים יעבדו עם נספח מס' ' :63דף הנחיה
לתלמיד' –המציג את הצעדים בדרך לביצוע המטלה על כל שלביה.

יש לשים לב בשלב ההכנה לתלמידים אשר:
 .1מתקשים בהתארגנות (לא הביאו את הציוד הדרוש ,איטיים בארגון הציוד והסביבה
הלימודית ,זקוקים לכרטיסי ניווט לצורך עבודה).
 .2מתקשים בתהליך התכנון (הצבת מטרות ,ניהול ותכנון הזמן).
 .3מתקשים בויסות הרגשי (נראים מוצפים יותר בתחילת המשימה ,מתוסכלים או לחוצים,
ילדים שעצם המחשבה על המשימה מעוררת בהם מתח).
 .4ילדים בעלי לקויות או קשיים בתחום השפתי.
חשוב ששלב ההכנה על כל חלקיו יהיה ברור ומיושם על ידי התלמידים .רצוי לעודדם להמשיך
ולתרגל בבית הכנה למשימות שונות בעיקר את התלמידים שנראו כמתקשים באחד מהחלקים.
ניתן לסייע להם בשעה פרטנית בכתיבת כרטיס ניווט לשלב ההכנה .בנוסף ,חשוב לשתף את
ההורים בצורך בתרגול וביישום גם בבית.
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הסביבה החיצונית:
בחינת שולחן העבודה,
הסביבה והציוד.

מה אני צריך לעשות?
 האם השולחן פנוי מגירויים?
 האם הבאתי מהבית את הציוד הדרוש?
 איזה ציוד אני צריך להוציא?
כלי כתיבה
מחברת
מחק
מרקר

הסביבה הפנימית:

 לנשום עמוק ולהירגע.
 ליצור דף ניווט שיסייע בהבניית שלבי העבודה.

מהו סדר הפעולות
במשימה?
מהי המטרה שאני מציב
לעצמי?




לתכנן כיצד אני עומד לפעול ומהי המטרה שלי במטלה זו.
לעודד את התלמידים לחשוב באופן מסודר ושיטתי על
תהליך הקריאה :סימון רעיונות חשובים ,קריאת כל
השאלות ולאחר מכן מענה עליהן.
במטלה עם ציון :לאיזה ציון אני שואף במטלה זו?
כמה זמן יש לי לצורך ביצוע המטלה?
איך אני מחלק את הזמן?
איזה חלק יקח לי הכי הרבה זמן?
כמה זמן אשקיע בקריאה?
כמה זמן אשקיע במענה על שאלות?
כיצד אני מעדיף לבצע את המשימה :לבד ,בזוג או בקבוצה?
האם אצליח להתרכז במקום שקט יותר  -בפינת הכיתה ,בפינת
הלמידה במסדרון?
האם אני זקוק לסביבה יותר מוארת?
האם לצורך יצירת תנאים מיטביים עבורי אני צריך לבקש עזרה
ממורה או חבר (סנגור עצמי)? (שלבי סנגור העצמי מופיעים בנספח
 8ד').



אילו רגשות אני מרגיש עכשיו ? תסכול ,שמחה ,עצב ,כעס ,אי
שקט ,לחץ ,ציפייה ,התרגשות סקרנות.
מהי העוצמה שלהם בסולם של -1( 1-10חלש – 10 ,חזק)?
האם אני זקוק לסיוע בויסות הרגשי?האם אני זקוק להרפיה?
איזו הרפיה עדיפה לי :נשימות ,לספור עד  ,10כיווץ שרירים?
האם פנייה לחבר /מורה יכולה לסייע לי לווסת את הרגשות?

תכנון וניהול זמן

לעודד את התלמידים לבחון
את הדרך המתאימה
לביצוע המשימה .לצורך
התרגול ,כדאי לסייע
לילדים בבחינת האפשרויות
לעבודה.
טרם ביצוע המטלה חשוב
לאפשר לילדים לבחון את
עולמם הרגשי .האם הם
פנויים לבצע את המטלה?
האם יש משהו שמטריד
אותם מהשיעור הקודם/
הפסקה? האם המטלה
יוצרת מתח ולחץ?
התייחסות לדמויות בכיתה
שיכולות לסייע ותכנון
הפנייה אליהן.
ניתן להציע לילדים
שזקוקים להקראה לשבת
ליד חבר שיכול להקריא
להם.

















 האם אני יודע איזה סוג עזרה מחבר/מורה אני זקוק?
 האם אני יכול לחשוב על  3-2ילדים בכיתה שיוכלו לסייע לי אם
אצטרך עזרה?
 האם אני צריך להסביר את עצמי למורה או חברים בעזרת המודל
של הסנגור העצמי?

כעת ,לאחר שהתארגנו ,תכננו ,חשבנו על הרגשות שלנו לפני המשימה ,התלבטנו מהו סגנון
הלמידה המועדף על כל אחד מאיתנו והתייחסנו גם לסביבה ולחברים בכיתה ,אנו יכולים להמשיך
לשלב הבא.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה
154

מציגים שוב לכיתה את נספח מס'  :61תרשים זרימה של מבנה הנושא.

"לאחר שהכנו את כל מה שאנו צריכים למשימה ,אנו עוברים לביצוע .מיד נראה כי המיומנויות
ששימשו אותנו בשלב ההכנה ישמשו אותנו גם בשלב הביצוע .כך ,למשל ,הכרות עם סגנון
הלמידה שלנו תאפשר לנו לבחור טוב יותר באיזה חוש להשתמש על מנת לקלוט את המידע
מהטקסט באופן טוב יותר ,הויסות הרגשי יסייע בכל פעם שנרגיש תוך כדי הביצוע שאנחנו לא
מרוכזים מספיק או לא פנויים וכך הלאה.
כעת נחזור למטלה שלנו ונתחיל בביצוע" .למורה :יש לעבור על המשך המחוון בדומה לאופן בו
הועבר שלב ההכנה.
שלב הביצוע
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מיומנות
יישום העדיפות האישית של דרך
הקריאה/למידה במטלה עצמה.
תוך מתן עידוד להתייחסות גם למצב
הנוכחי של התלמידים :אם המשימה היא
בתחילת יום והם מרוכזים או בסוף יום
והם עייפים.



מה אני צריך לעשות?
מה יסייע לי להבין טוב יותר את הטקסט?
אם יקריאו לי אותו ,אם אקרא בקול רם,
אם אני אקרא ואסמן משפטים חשובים,
אם אני אקרא ואצור תרשים.



לאחר שעברתי על השאלות ברפרוף ,כעת כיצד עדיף לי לענות על השאלות? מהקלות
לקשות או ההפך?

ארגון מידע






סימון משפטי מפתח.
ארגון המידע בטבלה.
תרשים או סיכום.
שימוש בכרטיסי הניווט.

בדיקת הויסות חוזרת תוך כדי ביצוע
המשימה.
יתכן כי המשימה עוררה מתחים ויש צורך
לחזור ולעשות הרפיה .חשוב להפנות את
תשומת הילדים לתחושות שלהם לפני
המשימה ובמהלכה.








אילו רגשות אני מרגיש עכשיו ? תסכול ,שמחה ,עצב ,כעס ,אי שקט ,לחץ ,רוגע.
מהי העוצמה שלהם בסולם של -1( 10-1חלש – 10 ,חזק)?
האם הרגשות והעוצמות שונים מאילו שהיו לפני המשימה?
האם הטקסט העלה בי רגשות? הזכיר לי משהו שמח או מעצבן?
מה עוזר לי לווסת את הרגשות שלי?
האם אני יכול לפנות לחבר/מורה בכדי שיסייע לי לווסת את הרגשות?

התייחסות לדמויות בכיתה שיכולות
לסייע.
תוך תרגול סנגור עצמי ולקיחת
פרספקטיבה.




האם אני זקוק לסיוע? האם ניתן להשתמש במודל הסנגור העצמי?
איזו עזרה אני יכול לבקש? שיקריאו לי? שיעזרו לי להסביר את עצמי? שירגיעו
אותי?
אם נתקלתי בתגובה שלא ציפיתי לה מחברי או מהמורה (כמו סירוב) ,האם אני יכול
להבין גם את נקודת מבטו של האחר?
אם יפנו אלי שאסייע איך אני אגיב?





האם אני מתבונן בשעון ובודק שאני עומד בזמנים שקבעתי לעצמי?
האם קראתי את התשובות שכתבתי? האם התשובות נכונות?
האם אני עובד עפ"י השלבים של כרטיס הניווט?




תהליכי הפיקוח
יהיו שזורים לאורך ביצוע המטלה.

מציגים שוב לכיתה את נספח מס'  :61תרשים זרימה של מבנה הנושא.
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"כעת ,לאחר שסיימנו את ביצוע המשימה  ,נבצע משוב על מה שעשינו .כלומר ,נבדוק האם כל
הפעולות שעשינו כדי להתכונן למשימה וכדי לבצע אותה אכן סייעו לנו ,ונבדוק אם יש צורך לשנות
משהו בשלבים שעשינו .כדי לעשות זאת ,נבדוק כיצד נעזרנו בכל המיומנויות שלמדנו במפגשי
א.י.ל .למשל ,האם תכננו היטב את הזמן שלנו? האם הצלחנו לבקש עזרה?
כעת נעבור על כל המיומנויות ונבדוק כיצד השתמשנו בהן" :
מציגים שוב לכיתה את נספח מס'  :61תרשים זרימה של מבנה הנושא.
למורה  :יש לעבור על המשך המחוון בדומה לאופן בו הועברו שלבי ההכנה והביצוע .חשוב לדון עם
התלמידים גם במה שסייע להם וגם במה שלא סייע ,ולחשוב במונחים של שימור ושינוי דברים
שסייעו ודברים שלא עבדו.

שלב המשוב
מיומנות
א
ר
ג
ו
ן

ארגון מידע

ת
כ
נ
ו
ן

תכנון זמן
תכנון אופן העבודה -שלבי
הביצוע.

סגנון
ל
מ
י
ד
ה
ויסות

התייחסות להתאמת
הבחירות לסגנון הלמידה
המיטבי של כל ילד.

מה אני צריך לעשות?
 האם דף הניווט והאופן בו ארגנתי את המידע היה יעיל עבורי?
 האם ביצעתי את כל השלבים?
 האם אני צריך לשנות לפעם הבאה את אסטרטגיית ארגון המידע?





האם חילקתי היטב את הזמן שלי?
האם עמדתי בזמנים?
אם לא ,כמה זמן עוד היה חסר לי? כמה דקות או חצי שעה? כך
אפשר לאתר ולהבין מי הילדים שזקוקים לתוספת זמן.
מהי הסיבה שבגללה לא הספיק לי הזמן -חלמתי ולא הייתי
מרוכז? לקח לי זמן לקרוא/לכתוב/לחשוב? לקח לי זמן לבצע בקרה
עצמית?
האם עבדתי עפ"י סדר הפעולות שתכננתי? האם זה סייע לי? האם
נדרש שינוי?
האם עבדתי בתנאים הטובים ביותר עבורי (שקט ,אור ,הרכב)? מה
הכי עזר או התאים לי?
מה אני צריך לשנות? האם השינוי אפשרי בכיתה?



אילו רגשות אני מרגיש עכשיו לאחר שהסתיימה המשימה? תסכול,
שמחה ,עצב ,כעס ,אי שקט ,לחץ ,הקלה ,אכזבה?
מהי העוצמה שלהם בסולם של -1( 10-1חלש – 10 ,חזק)?
האם הרגשות והעוצמות שונים מאילו שהיו לפני או במהלך
המשימה?
אם החוויה הרגשית היא שלילית ,לברר מה יעזור בפעם הבאה
לחוש אחרת?




ר
י
ג
ש
י
ב
י
נ
א
י




הרגשות לעיתים משתנים
לאחר עבודה עם טקסט
בקרב התלמידים ,ויכולים

להתעורר רגשות של כעס על 
חוסר הצלחה ,אכזבה מחבר
שלא עזר ,או שמחה וגאווה 
על הצלחה.

חשוב להיות רגישים לכל מגוון הרגשות .במקרים בהם עולה צורך או
מוצפות אצל אחד מהתלמדים להזמין לשיחה אישית לאחר השיעור.

 במי בחרתי להעזר?
 האם האופן בו בקשתי עזרה היה יעיל?
 האם ידעתי להתמודד כשפנו אלי לעזרה? או כשקבלתי סירוב
לעזור לי?
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ה

בשלב הבקרה יש לעבור עם
התלמידים על הטקסט,
לבדוק אותו ולאפשר להם
לסמן לעצמם תשובה נכונה
או לא ואף לתת לעצמם
ציון .יש לבדוק את :משפטי
המפתח שבחרו ,הדרך בה
סיכמו את הטקסט (ניתן
להציג בפניהם את הדרך
המועדפת) ,ניסוח ,שגיאות
כתיב ,שאלות איתור פרטים
מול הסקת מסקנות וכו.









האם בפעם הבאה אפנה לעזרה לאותם ילדים או אפנה למישהו
אחר?
נגיד האם עזרתי למישהו? האם היה נעים לעזור לו? האם הוא
העריך את העזרה?
האם עמדתי במשימה ?
האם עשיתי אותה בדרך הכי טובה שיכולתי?
האם הייתי מרוכז או שלא כל כך?
האם הדרך בה פעלתי להשיג את המטרה היתה טובה עבורי?
מהם הדברים שקידמו אותי במשימה והיו יעילים עבורי?
מהם הדברים שצריך לשנות או לשפר לפעם הבאה?
איזה ציון אני אקבל במשימה?

סיכום" :המפגש היום היה ארוך יותר ממפגשי א.י.ל בדרך כלל מכיוון שבמפגש הזה יישמנו את
כל מה שלמדנו לאורך כל התכנית .כך בעצם ,יכולתם להתנסות בשימוש בכל המיומנויות והכלים
בזמן למידה  -בעת ההכנה ,הביצוע והמשוב .יכולתם גם לראות שכמעט כל מיומנות ניתנת
לשימוש בכל שלב של הלמידה .למשל ,ארגון :ארגון שולחן העבודה לקראת למידה ,ארגון המידע
שקראתם במשימה ובדיקת אופני הארגון השונים בשלב המשוב .כך גם יכולתם להתנסות בזמן
אמת ובמטלה בשיעור בכל מה שלמדתם".
"מי רוצה לשתף ממה הוא הכי נהנה במפגש? מה אתם הכי זוכרים מהמפגש? מה היה הכי קשה
במפגש?"
למורה :סיכום המפגש יעשה דרך 'פעילות כף הרגל' ,איתה נפתחה השנה .כל ילד יצייר את כף
רגלו על גבי דף ,יגזור בהתאם ויכתוב עם מה הוא יוצא ממפגשי א.י.ל השנה (אילו כלים סייעו לו,
נושאים ,מיומנויות ,מה חשוב ורלוונטי וכו').
לאחר מכן מבקשים מהילדים להשוות עם כף הרגל שיצרו בתחילת השנה.

למורה :יש לחלק לכל ילד דף  , A4צבעוני או לבן" .כעת אתם מתבקשים להניח
את כף הרגל שלכם על הדף וליצור עם כלי כתיבה את קווי המתאר של הרגל שלכם על הדף .כלומר,
להקיף עם העיפרון את כף רגלכם".
"לאחר שסיימתם לצייר ,הרימו את הדף וגיזרו את כף רגלכם בהתאם לקווים שסימנתם".
"לאחר שכולם סי ימו להכין את דוגמת הרגל ,אבקש מכם לכתוב בפנים ,אילו כלים ושיטות
שלמדנו והתנסנו בהם במפגשי א.י.ל לאורך כל התכנית ,סייעו והתאימו לכם ביותר".
בסיום הפעילות ,ניתן להציע לילדים לקשט את כף הרגל שיצרו.

"זוכרים שבתחילת השנה עשינו את אותה היצירה ,כעת אבקש מכם להוציא אותה מהמחברת
ונשווה עם אילו כלים כל אחד נכנס ועם אילו הוא יוצא" .למורה :אפשר לדבר גם על הגדילה הפיזית
ולקשור לצמיחה גם בתחום הלימודי ,בכלים ,בידע ,בשיטות העומדות לרשותנו בתהליך הלמידה.
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